
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 жовтня 2021 року                      смт.Рожнятів 

№ 391 - 14/2021 

 

Про надання дозволу  

релігійній громаді с.Слобода-Рівнянська 

на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва  

 і обслуговування резиденції 

 

Розглянувши заяву релігійної громади Української Греко-католицької 

Церкви "Воздвиження Чесного Хреста" с.Слобода-Рівнянська в особі 

керівника Гнатіва Василя Васильовича про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування резиденції, керуючись ст.ст. 12, 92, 123  Земельного   кодексу  

України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», рекомендаціями  

постійної  комісії  містобудування, будівництва, земельних відносин, екології 

та охорони навколишнього середовища, сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати  дозвіл релігійній громаді Української Греко-католицької 

Церкви "Воздвиження Чесного Хреста" с.Слобода-Рівнянська Івано-

Франківської області на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  комунальної власності у постійне користування для 

будівництва та обслуговування резиденції по вулиці Січових Стрільців 

орієнтованою площею 0,1554 га . 

 

   2. Виготовлений проект землеустрою подати на  розгляд  та 

затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

  Селищний голова                                                               Василь РИБЧАК 
 

 

 

 



УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 жовтня 2021 року                      смт.Рожнятів 

№ 391 - 14/2021 

 

Про надання дозволу  

релігійній громаді с.Слобода-Рівнянська 

на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва  

 і обслуговування резиденції 

 

Розглянувши заяву релігійної громади Української Греко-католицької 

Церкви "Воздвиження Чесного Хреста" с.Слобода-Рівнянська в особі 

керівника Гнатіва Василя Васильовича про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування резиденції, керуючись ст.ст. 12, 92, 123  Земельного   кодексу  

України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», рекомендаціями  

постійної  комісії  містобудування, будівництва, земельних відносин, екології 

та охорони навколишнього середовища, сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати  дозвіл релігійній громаді Української Греко-католицької 

Церкви "Воздвиження Чесного Хреста" с.Слобода-Рівнянська Івано-

Франківської області на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  комунальної власності у постійне користування для 

будівництва та обслуговування резиденції по вулиці Січових Стрільців 

орієнтованою площею 0,1554 га . 

 

   2. Виготовлений проект землеустрою подати на  розгляд  та 

затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 
 

 

 


